๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยวิสามัญ ที่ 3 (ครั้งที่ 2 )ประจาปีพ.ศ. ๒๕60
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.๒๕60
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เริ่มประชุมเวลา
ผู้เข้าประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
21
22

๐๙.๓๐ นาฬิกา

ชื่อ-สกุล
นายสายัณห์ ย่องเส้ง
นายเอกภพ
จตุโชคอุดม
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
นายคา
วงศ์ผา
นายคาจันทร์ ธิวงศ์
นายวุฒิชัย
อุสาใจ
นายวิชัย
แสงงาม
นายคาปัน
แสงงาม
นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง
นางมริวรรณ์ ถาวงศ์
นายเกียรติกุล พิชัย
นางหมาย
แสงงาม
นายสมชาย
วงศ์นภาไพศาล
นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
นายชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
นายอาผ่า
มาเยอะ
นายสุรชัย
มาเยอะ
นายวิชัย
แซ่โซ่ง
นายยุทธนา
ยอดมณีบรรพต
นายมนตรี
ยอดมณีบรรพต
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
(ลขานุการฯสภา
ส.อบต.ม.๑
ส.อบต.ม.๑
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๓
ส.อบต.ม.๔
ส.อบต.ม.๔
ส.อบต.ม.๕
ส.อบต.ม.๖
ส.อบต.ม.๖
ส.อบต.ม.๗
ส.อบต.ม.๘
ส.อบต.ม.๙
ส.อบต.ม.๑๐
ส.อบต.ม.๑๐
ส.อบต.ม.๑๑
ส.อบต.ม.๑๑
ส.อบต.ม.๑๒
ส.อบต.ม.๑๒

ลงชื่อเข้าประชุม
เอกภพ
จตุโชคอุดม
นรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
คา
วงศ์ผา
คาจันทร์ ธิวงศ์
วุฒิชัย
อุสาใจ
วิชัย
แสงงาม
สิทธิพงษ์
แซ่ฟุ้ง
มริวรรณ์
ถาวงศ์
เกียรติกุล พิชัย
หมาย
แสงงาม
สมชาย
วงศ์นภาไพศาล
อาผ่า
มาเยอะ
สุรชัย
มาเยอะ
ยุทธนา ยอดมณีบรรพต
ยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์

หมายเหตุ
ลากิจ

ลากิจ
ลากิจ

ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ

๒

ที่
23
24
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓1
๓2
๓3
๓4
๓5
๓6

ชื่อ-สกุล
นายสมชาย
แซ่ย่าง
นายกิตติ
ครรลองหรรษา
นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล
นายอภิสิทธิ์
รายเรียงศรีอรัญ
นายชาย
แซ่ซ้ง
นายชาญชัย
ย่างวรกุล
นายสุพจน์
เลาหะพงษ์สว่าง
นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวนั
นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
นายธิติพงศ์
กวินดารกา
นายสิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
นายสมชาติ
คงแก้ว
นายเลาจัว
แซ่ว้า

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายสายัณห์
2.นายคาปัน
3.นายอภิรักษ์
4.นายพงษ์ศักดิ์
5.นายชิงชัย
6.นายวิชัย
7.นายมนตรี
8.นายกิตติ
9.นางสาวมนัญชญา
10.นายชาย
11.นายชัยสิทธิ์

ย่องเส้ง
แสงงาม
แซ่ฟุ้ง
ธนาวุฒิชัย
ยอดมณีบรรพต
แซ่โซ่ง
ยอดมณีบรรพต
ครรลองหรรษา
ผาบรรพตกุล
แซ่ซ้ง
เจนพบชีวัน

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายแสน
ลือชา
๒ นายสมจิต
สิริพุทธาสกุล
๓ นายธนวัฒน์
อุสาใจ
๔ นายศิริโรจน์
หมั่นพัฒนาการ
5 นายประหยัด
ลือชา
6 นางมนธิชา
ลือชา
7. นายสุรชัย
กตเวทีธรรม

ตาแหน่ง
ส.อบต.ม.๑๓
ส.อบต.ม.๑๓
ส.อบต.ม.๑๔
ส.อบต.ม.๑๔
ส.อบต.ม.๑๕
ส.อบต.ม.๑๕
ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๑๗
ส.อบต.ม.๑๘
ส.อบต.ม.๑๘
ส.อบต.ม.๑๙
ส.อบต.ม.๒๐
ส.อบต.ม.๒๐

ลงชื่อเข้าประชุม
สมชาย แซ่ย่าง
อภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
ชาญชัย
ย่างวรกุล
สุพจน์
เลาหะพงษ์สว่าง
ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
พจน์ปรีชา แซ่ย่าง
ธิติพงศ์
กวินดารกา
สิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
สมชาติ
คงแก้ว
เลาจัว
แซ่ว้า

ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ

ลากิจ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 14
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 17
ตาแหน่ง
นายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
เลขานายก อบต.ปอ
รองปลัดอบต.ปอ
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น

ลงชื่อเข้าประชุม
แสน
ลือชา
สมจิต
สิริพุทธาสกุล
ธนวัฒน์
อุสาใจ
ศิริโรจน์
หมั่นพัฒนาการ
ประหยัด
ลือชา
มนธิชา
ลือชา
สุรชัย
กตเวทีธรรม

หมายเหตุ

๓

สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓6 คน
-ผู้มาประชุม
25 คน
ผู้ขาดประชุม 11 คน
-ผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน
รวมทั้งสิ้น 32 คน
เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา นายเอกภพ จตุโชคอุดม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรียกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เข้าประชุม และกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 2 )ประจาปี ๒๕60 ในวันที่
รองประธานสภาฯปฏิบัติ
29 กันยายน 2560 มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
หน้าที่แทนประธานฯ
ดาเนินการนับองค์ประชุมแล้วดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มี ทั้งหมด ๓6
คน มาประชุม 25 คน ขาดประชุม 11 คน
- เนื่ องด้ว ยองค์การบริหารส่ว นตาบลปอ ได้รับหนังสือจากศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สู ง
จังหวัดเชียงราย ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในการพิจารณา
อนุญาตแจ้งเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อดาเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงราย บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เป็นการจัดสรรงบประมาณ1,000,000 บาท เพื่อสร้างศูนย์ใหม่ เพื่อทดแทนศูนย์เก่าที่มี
ความช ารุ ด ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ประชาชนในต าบลปอที่ จ ะมี ศู น ย์ ติ ด ต่ อ
ประสานงานในการพัฒนาท้องถิ่นอีกแห่ งหนึ่ง จึงทาให้มีความจาเป็นต้องเปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ปี 2560 ในวันนี้วันที่
29 กันยายน 2560 จึงขอแจ้งให้ทราบ และในวาระที่ 1.2 ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น
นายแสน ลือชา :
นายก.อบต.ปอ

1.2 เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวาระเรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบมีดังนี้
1.การสอบราคาจัดซื้อวัสดุรายหัวของของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 17 ศูนย์ ที่เหลือจ่าย
ในครั้งก่อน เพื่อจัดหาพัสดุให้กับศูนย์ต่อไป
2. ในวัน ที่ 28 กันยายน 2560 องค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ พร้อมด้ว ยปลั ดอาเภอ
เวียงแก่น เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่จากป่าไม้ ได้มีการไกล่เกลี่ยระหว่างหมู่บ้านร่มฟ้า
หลวง หมู่ 12 และบ้านฟ้าไทยงาม หมู่ 13 เรื่องการสร้างทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวภูชี้เดือน
โดยมีการไกล่เกลี่ยตกลงได้ด้วยดี โดยมีการสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวภู
ชี้เดือนทั้งสองหมู่บ้าน
3.หมู่บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ 11 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างห้องน้าเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภูชี้ดาวและยังมีข้อห้ามเกี่ยวกับการก่อสร้าง ปลูกสร้างอาคารในพื้นที่ป่าสงวน
จึงขอให้ทางหมู่บ้านดาเนินการตกลงกันให้เรียบร้อยว่าจะปลูกสร้างห้องน้าไว้รองรับการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ด้นล่างของหมู่บ้าน หรือสร้างบนแหล่งท่องเที่ยวภูชี้ดาว จะต้องสร้าง
ห้องน้าแบบนออคดาวน์ ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

๔

4. เนื่ องด้ว ยองค์การบริหารส่ว นตาบลปอ ได้รับหนังสื อจากศูนย์พัฒ นาราษฎรพื้นที่สู ง
จังหวัดเชียงราย ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในการพิจารณา
อนุญาตแจ้งเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อดาเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงราย บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
จึงเป็นการดาเนินการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ตาบลปอ ที่สามารถ
ติดต่อประสานงาน และขอรับการสนับสนุนงบประมาณตลอดจนโครงการอื่นๆ เพื่อพัฒนา
ประชาชนในตาบลปอได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
: รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่3(ครั้งที่1)ปี2560เมื่อวันที2่ 0กันยายน 2560
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : แจ้งได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมที่ผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการ
เลขานุการฯ
ประชุมแล้ว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : สอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง หรือแก้ไขหรือไม่ ไม่มีผู้ใดยกมือ จึงขอให้ที่ประชุม
รองประธานสภาฯ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 1) ปี 2560
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2560
มติที่ประชุม :

รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 1) ปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 20 กันยายน
2560 ด้วยมติเอกฉันท์ จานวน 25 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓
:
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ

กระทู้ถาม
๑.กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี
ข้อความเป็นคาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒)
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตอบกระทู้
-ไม่มี
๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบ
ชี้แจงหรือดาเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
ที่ประชุม :

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

:

๕

ระเบียบวาระที่ ๕ :
นายเอกภพ จตุโชคอุดม
รองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ

เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 ญัตติขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่หมู่บ้าน
ร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 ตาบลปอ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ) ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 ตาบลปอ ชี้แจง

นายสุรชัย กตเวทีธรรม :
ผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายสุรชัย กตเวทีธรรม ผู้ ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น
หมู่ 15 ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ขอเป็นตัวแทนจากศูนย์พัฒ นา
ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มาชี้แจงดังนี้
เนื่องด้วยนายไกรชิต ปัญญามี ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย
ได้ติดต่อประสานมายังหมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 ว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดาเนิ น การก่อสร้ างอาคารศู นย์พัฒ นาราษฎรบนพื้นที่ สู งจัง หวัดเชียงราย หลั งใหม่เพื่ อ
ทดแทนหลังเก่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 หลังเดิม ที่มีขนาดเล็กและคับ
แคบ ซึ่งทางหมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 ตาบลปอ ได้ดาเนินการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านและพิจารณาว่า มีพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน มีพื้นที่ 2 ไร่ มีการก่อสร้างอาคาร
ประชารัฐของหมู่บ้าน มีแปลงการเกษตรสาหรับการสาธิต มีสถานที่พิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้าน
ร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 และการก่อสร้างศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย ใน
หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น ยังสร้างในพื้นที่เดิม ทางหมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น จึงยินยอมให้ศูนย์
พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สู งจังหวัดเชียงราย จัดสร้างศูนย์พัฒนาราษฎร ฯดังกล่าว และได้
ประสานงานโดยจัดส่ งเอกสารไปยังกรมป่ าไม้ รับทราบแล้ ว จึงได้ยื่นหนังสื อมายังสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อขอความเห็นชอบดังกล่าว

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในญัตติขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่หมู่บ้าน
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 ตาบลปอ ในทีป่ ระชุมมีสงสัยสอบถามหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นได้
หน้าที่แทนประธานฯ
นายสมชาย แซ่ย่าง :
ส.อบต.ปอ ม.13

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้ เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น ได้ชี้แจง
เกี่ย วกับ การขอความเห็ นชอบในการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ในพื้น ที่
หมู่บ้าน โดยจัดสร้างศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย ในหมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น
หมู่ 15 และจั ดส่ งรายงานการประชุมของหมู่บ้านร่มฟ้ าผาหม่น แนบมาด้ว ยนี้ เมื่ อ
พิจารณาแล้วพบว่าในแบบลงรายมือชื่อเข้าร่วมประชุม นั้นยังขาดลายเช็นของผู้ใหญ่บ้านร่ม
ฟ้าผาหม่น และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น จึงขอให้ท่านได้ชี้แจงด้วย

นายสุรชัย กตเวทีธรรม :
ผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมประจาเดือนของหมู่บ้าน ข้าพเจ้านายสุรชัย
กตเวที ธ รรม ผู้ ใ หญ่ บ้ า นร่ ม ฟ้ า ผาหม่ น หมู่ 15 ต าบลปอ อ าเภอเวี ย งแก่ น จั ง หวั ด
เชียงราย จะเป็นผู้บันทึกการประชุมเองทุกครั้ง และมีการลงลายมือชื่อของผู้บันทึก แล้ว
แต่รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนั้น ข้าพเจ้าลืมลงลายเช็น ดังนั้นเพื่อให้เอกสารสมบูรณ์ ข้าพเจ้า

๖

จะดาเนิน การลายเช็นให้เรียบร้อยในหนังสื อบันทึกการประชุมตัวจริง และนาส่งจังหวัด
เชียงรายต่อไป ขอรับรองว่าได้มีการประชุมประจาเดือนจริง จึงขอมาชี้แจงดังนี้
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนท่านประธานสภา ฯและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุม
รองประธานสภา ฯ
ทุกท่าน ตามที่ท่านผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 ได้รับรองความถูกต้องของเอกสาร
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ บันทึกการประชุมหมู่บ้านนั้นแล้ว จึงขอแจ้งผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น ดาเนินการแก้ไขลงลาย
เช็นให้เรียบร้อย และในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่
3 (ครั้งที่ 2) ปี พ.ศ.2560ในวันที่ 29 กันยายน 2560 นี้ จึงขอความเห็นจากที่ประชุม
สภา เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ใน
หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 ตาบลปอ
มติที่ประชุม

:

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีมติให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทา
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 จานวน 25 เสียง

นายสุรชัย กตเวทีธรรม :
ผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายสุรชัย กตเวทีธรรม ผู้ ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น
หมู่ 15 ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณมายังสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้เห็นชอบการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่
หมู่บ้ านร่ มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒ นาท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง ให้ มีความ
เป็น อยู่ที่ดีขึ้น โดยอาคารศูนย์ฯหลั งเก่านั้น ได้รับมอบโอนให้ ทางหมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น
จัดเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว เพื่อบริการรับ-ส่ง และติดต่อประสานงานการท่องเที่ยว และ
เป็นการพัฒนาขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ได้มีการ
เปิดแหล่งท่องเที่ยวดอยผาหม่น เป็นอย่างทางการ จึงขอเรียนเชิญชาวตาบลปอทุกท่านมา
เที่ยวชมดอยผาหม่น แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
ขอชี้แจงผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15
ทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ยินดีที่จะสนับสนุนการพัฒนาแหล่องเที่ยวของหมู่บ้าน
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6
วาระอื่นฯ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : วาระอื่นนี้จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
รองประธานสภา ฯ
ตาบลปอ แจ้งข่าวสารที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอเชิญ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ
นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

ในวาระอื่นนี้ขอแจ้งเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อร้องรับนโยบายของรัฐบาลในการยุบ
รวมควบเทศบาล/ อบต. เพื่อเป็นการดูแลและบริหารการปกครองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีการใช้ระเบียบการบริหารงานท้องถิ่น ฉบับเดียวกัน โดยทางองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ ได้ดาเนินการไกล่เกลี่ยและขอแยกพื้นที่ออกจากตาบลตับเต่า อาเภอเทิง ซึ่งมี ปัญหามี

๗

หมู่บ้านจานวน 3 หมู่บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น ตามพิกัดแผนที่ของ
ตาบลปอ แต่ได้ขึ้นตรงกับพื้นที่ตาบลตับเต่า อาเภอเทิง จึงมีความคลุมเครือว่า หมู่บ้าน 3
หมุ่บ้านดังกล่าว ต้องดาเนินการให้อยู่ในพิกัดพื้นที่ตาบลตับเต่า เพื่อมิให้เกิดความยุ่งยาก
ในการบริหารงานการปกครอง โดยกองช่างได้ประสานงานกับกองช่างในตาบลตับเต่าแล้ว
เพื่อขอพิกัดและนามาวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการประกาศยกเป็น
เทศบาลตาบล เทศบาลเมืองในอนาคต ต่อไป
นายธนวัฒน์ อุสาใจ :
รองนายก อบต.ปอ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมตามโครงการเตรียมเมือง
เชียงรายสู่ศิลปะ ปี พ.ศ.2561 โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี มีแนวทางเพื่อการจัดสรรงบประมาณลงมายังท้องถิ่น และหมู่บ้าน
เพื่อสร้าง ประติมากรรมท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์ มาสร้างในวัด เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นเป็น
แหล่งท่องเที่ยว สามารถดังนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ย วชมหมู่บ้านและท้องถิ่น อันสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่น ไร่เชิญตะวัน
2.ในช่วงวันที่ 21- 29 ตุลาคม 2560 ได้มีการกาหนดงดงานรื่นเริง งานบันเทิงทุกชนิด
และแต่งกายไว้ทุกข์ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุย
เดช

นายนรเศรษฐ์ กมลาส์กมุท : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
เลขานุการสภา ฯ
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เนื่องด้วยหมู่บ้านทรายทอง หมู่ 7 ได้มีน้าฝน
ไหลเข้ามากัดเซาะถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ทาให้ถนนมีความเสียหายไม่สามารถเดินทาง
ทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้ จึงได้แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อช่วยเหลือ
ดาเนินการแก้ไขปัญหา โดยมีการนารถตักหน้าขุดหลังเข้ามาดาเนินการให้แต่ยังไม่เสร็จแล้ว
นารถตักหน้าขุดหลังออกนอกพื้นที่แล้ว จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาแก้ไขตรงจุดที่ยังไม่ได้รับ
แก้ไขต่อไป
นายธิติพงษ์ กวินดารกา : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ส.อบต.ปอ ม.18
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอติดตามและเร่งดาเนินการตามโครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ก่อสร้างในหมู่บ้านร่มฟ้าทองนั้นให้แล้วเสร็จด้วย เนื่องเข้าสู่ฤดูกาล
การท่องเที่ยว ขอฝากให้กองช่างช่วยเร่งดาเนินการด้วย
นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ส.อบต.ปอ ม.11
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ได้แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เพื่อขอความช่วยเหลือนารถไปปรับพื้นที่การเกษตร ที่ยังค้างดาเนินการ อีก 1 จุด จึงเรียน
มาเพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือ
นายวุฒิชัย อุสาใจ :
ส.อบต.ปอ ม.2

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอแจ้งเกี่ยวกับการประมาณการและสารวจ
พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายที่ต้องได้รับการซ่อมแซมแก้ไขถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่2

๘

บ้านปางหัด มีการสารวจความกว้างของถนนผิดพลาด ถนนมีความกว้าง 4 เมตร ความยาว
16 เมตร แต่แบบประมาณการเป็นถนนมีความยาว 4 เมตร กว้าง 16 เมตร แจ้งมาเพื่อ
แก้ไขต่อไป
นายเกียรติกุล พิชัย :
ส.อบต.ปอ ม.6

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่หมู่บ้านผาแล หมู่ 6 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อซ่อมแซมแก้ไขสะพานวน
อุทยานถ้าผาแล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัย นั้น ทางหมู่บ้านได้
มีการจัดทากฐินทอดผ้าป่า เพื่อหาทุนงบประมาณเพื่อต่อเติมตรงบริเวณคอสะพาน ให้มี
ความแข็งแรงคงทน โดยมีการถวายกฐินทอดผ้าป่าใน วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ วัดถ้าผา
แล จึงเรียนเชิญทุกท่านร่วมทาบุญดังกล่าว
2. พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านผาแล หมู่ 6 ได้มีน้าฝนไหลเข้ามากัดเซาะทาให้เกิดความ
เสียหายในพื้นที่การเกษตร ต้นข้าวเสียหาย จึงเรียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ

นายสมชาย แซ่ย่าง:
ส.อบต.ปอ ม.13

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่หมู่บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ 13 ได้แจ้ง ถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 13 มีความชารุด และทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้
ดาเนินการปรับปรุงและนารถมาปรับไถวางท่อเพื่อซ่อมแซมถนนเพื่อให้ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้ เรียบร้อยแล้ว ทางหมู่บ้านจึงขอขอบคุณมายัง องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

1.ขอแจ้งแนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของแต่ละหมู่บ้าน
เนื่องด้วย ตาบลปอ มีจานวน 20 หมู่บ้าน หากได้รับรายงานการขอความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จะเข้าพื้นที่เพื่อดาเนินการใช้รถตักหน้าขุดหลังเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้เรียบร้อยและจะนารถตักหน้าขุดหลังออกจากหมู่บ้านของท่านแล้วไปยังหมู่บ้าน
อื่นตามระบบคิว จะไม่สามารถนารถย้อนกลับเข้าหมู่บ้านของท่านได้ดังนั้นเพื่อให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกท่านช่วยติดตามดูแลในจุดที่ต้องแก้ไขปัญหา ให้เรียบร้อย
2.หมู่บ้านผาแล ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวในเบื้องต้น แต่ยังไม่เพียงพอ ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายแล้ว
3. สาหรับการซ่อมแซมถนนของหมู่บ้านฟ้าไทยงาม ขอบคุณท่านสมาชิกที่ติดตามดูแลจน
เสร็จสิ้น
4.สาหรับการซ่อมแซมถนน ของหมู่บ้านห้วยกุอก หมู่20 และหมู่บ้านห้วยปอ หมู่ 17 ได้นา
รถตักหน้าขุดหลังเข้าพื้นที่แล้ว 2-3 วัน ยังไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากฝนตกทุกวัน

๙

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : 1.ในวาระอื่นๆ นี้ ขอเพิ่มเติมขอความร่วมมือในการทากิจกรรมในวันสาคัญต่างๆของหน่วย
รองประธานสภาปฏิบัติ
งานราชการด้วย
หน้าที่ประธานสภาฯ
2.ในการนารถตักหน้าขุดหลัง เข้าไปในหมู่บ้านของแต่ละท่านแล้วมีจุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ดาเนินการประสานงานมายังนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ แล้วแจ้งพนักงานขับรถ
รถตักหน้าขุดหลังดาเนินการให้
3.ในกรณีที่มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอเพื่ อพิจารณาลงมติเห็นชอบญัตติ
ในเรื่ องที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องข้อกฎหมาย ขอให้ มี การเรียกประชุมเพื่อหารือใน
เบื้องต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มีเวลาพิจารณาญัตติดังกล่าว ในด้าน
ประโยชน์ และผลกระทบ ผลดีผลเสีย ต่อชุมชนในพื้นที่ ก่อนที่จะมีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอตามที่กาหนดต่อไป
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 2) ใน
วันที่ 29 กันยายน 2560 ว่ามีขอสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร หากไม่มีการสอบถาม
หรือข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติมอีก จึงขอสั่งปิดประชุม
ปิดประชุม

๑๖.๒๐ นาฬิกา
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

- ตรวจถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคาปัน แสงงาม)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๓
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวุฒิชัย อุสาใจ)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๒
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเกียรติกุล พิชัย )
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๖
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคาจันทร์ ธิวงศ์)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๑

๑๐

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางมริวรรณ์ ถาวงศ์)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๕

ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมครั้งถัดไป
ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายคาจันทร์ ธิวงศ์ )
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 1
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชั่วคราว

